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I A MENSAGEM
_____________________________
Pad. Sebastião - Marcha

Eu convido os meus irmãos
Para todos escutar
Uma linda mensagem
Que a virgem mandou dar
Eu convido os meus irmãos
Para todos prestarem atenção
Esta linda mensagem
Que eu trago para os meus irmãos
Escutem meus irmãos
O que a mensagem veio dizer
É andar direitinho
Com cuidado para não morrer
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Sempre aqui é preciso respeitar
Vamos todos mudar de opinão
Dizendo que estão seguindo
Estão longe do meu paraíso
Vamos todos meus irmãos escutar
O que a mensagem veio dizer
É uma vida nova
Que nosso pai
E nossa mãe manda nos dar
Todo aquele que prestar bem atenção
Botar o ouvido e perceber
Terá uma vida eterna
Com meu Jesus
Santa Maria e São João
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II ENTREI EM ENTENDIMENTO
_____________________________
Pad. Alfredo - Marcha

Eu entrei em entendimento
Entre o meu eu e matéria
Sou luz, expulso doença
E destrincho a causa dela
Esta força eu recebi
Esta força eu tenho em mim
Reparto com meus irmãos
Todos que fizerem assim
Todos que fizerem assim
Assim como meu pai é
Todos estão avisados
Desde o tempo de Noé
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Vejo a batalha fechada
Firmo bem a minha espada
Se acordem meus irmãos
Para vencer a jornada
Vou seguindo passo a passo
Cumprindo a minha missão
Tudo está acontecendo
Se conformem meus irmãos
Com afirmação dos anjos
Dos seres que nos convém
Temos tudo nesta vida
E sei que Deus nos quer bem
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01 MEU MESTRE
_____________________________
Marcha

Eu peço a meu mestre
Eu também quero seguir
Encostado a meu mestre
Que não nos deixa cair
Meu mestre me ajude
Não me deixe esmorecer
Encostado a meu mestre
Tudo eu hei de vencer
Meu mestre me perdoe
Livrai-me da ilusão
Guiai-me neste mundo
E no outro a salvação
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02 JESUS CRISTO É MINHA LUZ
_____________________________
Marcha

Jesus Cristo é minha luz
Nela eu vou me firmar
Para quando chegar o meu dia
Eu saber me apresentar
Jesus Cristo está no céu
Está na terra e está no mar
Pisa firme com alegria
Para sua história contar
As portas estão abertas
Para aquele que tiver amor
Cumprindo com suas ordens
Perante a meu senhor
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Grave bem na memória
A quem tu te humilhou
Ao meu senhor São João
Que ele te batizou
Recebendo o teu batismo
Ele te perdoou
Que o seu coração
Está cheio de amor
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03 OLHO PARA O FIRMAMENTO
_____________________________
Marcha

Meu mestre a vós eu peço
Tirai-me da escuridão
Eu quero seguir com vós
E com meu senhor São João
Olho para o firmamento
Me lembro de Juramidam
Vós me dê a santa luz
Para eu seguir na missão
Meu mestre Juramidam
Tenha de mim compaixão
Perdoai os meus pecados
Vós me dê a salvação
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Tendo fé e tendo amor
Firmeza no coração
Que Deus não abandona
Quem ama de coração
Vamos louvar a Deus no céu
E a Virgem da Conceição
Jesus Cristo e São José
E o meu senhor São João
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04 O SOL, A LUA E AS ESTRELAS
_____________________________
Valsa

O Sol, a Lua e as estrelas
A terra, o vento e o mar
Firmai o meu pensamento
Para eu poder viajar
Vamos todos meus irmãos
Tratar de se humilhar
Que o nosso mestre está próximo
A esta casa chegar
A rainha da floresta
A todos abençoou
Ela recebe todos filhos
Com carinho e com amor
Vamos respeitar o nosso mestre
Com amor no coração
Que ele é quem nos livra
De toda essa escuridão
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05 ESTA CASA É DA VERDADE
_____________________________
Marcha

Esta casa é da verdade
E a verdade aqui está
Quem não tiver verdade
Trate de se retirar
Meu mestre a vós eu peço
Livrai-me da ilusão
Que aqui dentro desta casa
Precisa de união
Da união é que nasce a força
A força é quem traz o amor
O amor é a verdade
Da virgem do criador
Minha senhora mãe santíssima
Vós me dê o seu amor
Para eu poder seguir
Com Jesus Cristo Redentor
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06 JUSTICEIRO
_____________________________
Marcha - 2X

O justiceiro está na Terra
Divina estrela vem subjugar
Divina estrela, estrela vem
Ela vem lhe acompanhar
Ao lado dela a Virgem Maria
E o nosso mestre imperador
Meu pai divino do céu
A vós eu peço o meu perdão
Perdoai as minhas culpas
E vós me dê a salvação
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07 TRÊS CHAVES DE OURO
_____________________________
Marcha

Aqui dentro da mata
Debaixo de um arvoredo
Cantando com alegria
E não descubro o meu segredo
Quem quiser que procure
E veja aonde está
Esta missão é divina
É do reino celestial
Esta missão tão divina
É da Virgem da Conceição
Patriarca São José
E do meu senhor São João
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Eu vivo neste mundo
Com prazer e alegria
Encostado a meu mestre
E a sempre Virgem Maria
Eu recebi do meu mestre
Três chavinhas de ouro
Para eu poder chegar
Em seu castelo de ouro
Meu mestre a vós eu peço
Não me deixe esmorecer
Pisa firme com alegria
Que nós havemos de vencer
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08 O SOL
_____________________________
Marcha

O Sol é quem me guia
Para eu não andar sozinha
Ele é quem me dá luz
E me ensina todo dia
Tu segues nesta linha
Sem a nada tu temer
Com Jesus a teu lado
E a virgem a proteger
Meu mestre a vós imploro
Que eu não seja perdida
Vós me dê a santa luz
E me guiai neste caminho
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09 MEU MESTRE ME MANDOU
_____________________________
Marcha – 2X

Meu mestre me mandou
Para mim vir ajudar
Ajudar o meu padrinho
E viver no bem-estar
Viver no bem-estar
Com amor e alegria
Abraçar os meus irmãos
Com toda harmonia
Abraçar os meus irmãos
E não me orgulhar
Não querer me exaltar
Com o que vós me ensinar
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10 MEU PAI
_____________________________
Marcha

Meu pai, meu pai
Nas alturas aonde está
Dai-me o vosso conforto
Para eu poder chegar
Minha mãe, minha mãe
Nas alturas aonde está
Dai-me o vosso amor
Para eu poder chegar
Eu peço a meu pai
Para eu poder chegar
Junto com São João Batista
Ele vai me apresentar
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Meu pai e minha mãe
A vós eu peço todo dia
Vós me dê a minha saúde
E a vossa companhia
Com a vossa companhia
Nada mais me faltará
Me alegra o coração
E vamos todos trabalhar
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11 A MEU PAI EU ME ENTREGO
_____________________________
Marcha

A meu pai eu me entrego
De todo meu coração
Junto com os meus irmãos
Aqui dentro da sessão
A minha mãe eu me entrego
Com alegria e com amor
Para eu ser filha de vós
E do meu mestre ensinador
Examinei bem direitinho
E tomei minha direção
Que tudo temos em nossas mãos
É só prestarmos atenção
Nesta hora eu senti
Uma força superior
A meu lado eu senti
Um lindo príncipe encantador
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Examinei bem direitinho
E prestei bem atenção
Meu pensamento me disse
Que era o rei Salomão
A este rei eu peço ajuda
Para eu seguir nesta missão
Junto com minha família
E com todos meus irmãos
Vamos todos nós louvar
A Virgem da Conceição
Para ela nos dar firmeza
Para o dia de São João
A meu pai eu agradeço
Por tudo que recebi
Vós firmai meu pensamento
E me faça bem feliz
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12 A UNIÃO É O PODER
_____________________________
Marcha

Vamos todos meus irmãos
Se firmar em São João
Que aqui dentro desta casa
Precisa de união
Viva Deus lá nas alturas
E a Virgem da Conceição
Viva todos que quiser
Viva nossa união
A união é o poder
Nosso pai bem que nos diz
Vamos prestar atenção
E tratar de se unir
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Meu pai quer os seus filhos
Com calma e com amor
Enfrentando esta batalha
Para dar o seu valor
Vou amar os meus irmãos
Com alegria e com amor
Enfrentar esta batalha
E confiar no salvador
Meu pai que aqui está
Eu peço o meu perdão
Perdoai as minhas culpas
E de todos os meus irmãos
Vamos todos acordar
E prestar mais atenção
Me dê fé e coragem
E a vossa proteção
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Com a vossa proteção
Vou seguir com alegria
Com a Virgem da Conceição
Com o meu senhor São João
Meu pai bem que me disse
Pisa firme e segue em frente
A vós eu me entrego
Porque vós é competente
Meu senhor Juramidam
Clareia os meus dias
Perdoai os inocentes
E vós seja o meu guia
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13 SOLDADOS DE CRISTO
_____________________________
Marcha

Levantai-vos soldados de Cristo
Venham ver esta luz de amor
Aqui nesta hora me entrego
Perante a mãe do criador
Minha senhora mãe santíssima
Eu peço o meu perdão
Eu quero ser serva de vós
Aqui perante esta luz
Salve, salve Oh! Mãe gloriosa
Aqui perante estou
Com a vossa proteção
Nós seremos vencedores
Salve, salve esta pátria querida
Que aqui perante ela está
Nos dando a vossa paz
Para sermos triunfadores
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Jesus Cristo Redentor
Nos dê luz e amor
Junto com São João Batista
Nós vamos se apresentar
Este hino eu recebi
Perante a todo universo
Junto com os meus irmãos
E a rainha da floresta
Apresento a minha verdade
Aqui neste salão de nobreza
Perante a São João Batista
E a todos meus irmãos
Vamos seguir com alegria
Vamos todos nós louvar
A este rei do império
Senhor Juramidam
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14 BANDEIRA DE SÃO JOÃO
_____________________________
Marcha

Meu pai eu lhe pedi
Sei que vós tem pra me dar
Me dê fé e coragem
Para eu poder caminhar
Firma o teu pensamento
E vem na minha direção
Não escuta, nem te importa
Com conversa de irmão
Meu senhor São João
Vós é o dono do amor
Eu quero seguir com vós
Aqui na Terra aonde estou
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Vós bem nos avisou
E levantou vossa bandeira
Vamos todos nós louvar
A esta linda bandeira
A iluminária desta bandeira
Se encontra aqui neste salão
São as quatro estrelas
Da bandeira de São João
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15 CONFERÊNCIA
_____________________________
Marcha

Caminhando por uma estrada
Alegre e satisfeita
Quando eu cheguei em viagem
Meu mestre me chamou
Eu entrei em conferência
No meio da multidão
Senti-me subjugada
Perante a São João
Me reconcilio a meu pai
A vós eu pedi perdão
Quando vós me perdoou
Senti-me aliviada
Agora me entreguei
De todo meu coração
Para vós me ensinar
Neste mundo de ilusão
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Oh! Minha mãe, vós sois divina
Divino é o seu amor
Tu sois a flor que mais brilha
No jardim do Beija-Flor
No jardim do Beija-Flor
Tem tudo que precisar
Tem beleza e tem primor
Que o nosso mestre nos dá
O nosso mestre nos dá
Conforme merecer
Que aqui neste jardim
Tem tudo para se ver
Agora vou terminar
Esta declaração
Dando viva ao pai eterno
E a Virgem da Conceição
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16 VAMOS, VAMOS
_____________________________
Mazurca

Vamos, vamos, vamos, vamos
Bem seguir nesta doutrina
Que esta é a luz divina
Que esta é a luz divina
Da sempre Virgem Maria
Vamos, vamos, vamos,vamos
Se reconciliar ao nosso pai
Que o mestre está pedindo
Que o mestre está pedindo
Vamos deixar de ingratidão
Vamos todos meus irmãos
Vamos todos se humilhar
Que a hora está chegada
Que a hora está chegada
Do nosso pai aqui vir brilhar
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Vamos todos com alegria
Com amor e com perfeição
Receber o nosso mestre
Receber o nosso mestre
O Império Juramidam
Vamos todos obedecer
O nosso mestre ensinador
Que ele é o filho de Maria
Que ele é o filho de Maria
E do nosso pai criador
O Sol, a Lua e as estrelas
A floresta, o vento e o mar
Tudo vai estremecer
Tudo vai estremecer
E tudo vai se balançar
Meu mestre vos agradeço
Por esta flor que vós me entregou
Para mim aqui cantar
Para mim aqui cantar
Junto com meu Beija-Flor
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17 ESTOU AQUI
_____________________________
Valsa

Eu estou aqui
Que meu mestre me mandou
Vim habitar neste mundo
Neste globo de amor
Com os sofrimentos
De Jesus Cristo Redentor
É eu ser humilde
E aos meus irmãos eu ter amor
Este amor divino
Que meu pai em mim consagrou
Me deu fé e coragem
Para eu dar o meu valor
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Meu mestre vos agradeço
De ter recebido vós no coração
Agora vou trabalhar
Junto com os meus irmãos
Ouvi falar baixinho
Te compõe em teu lugar
Que tu está em mim
Para eu te transformar
Tu sois uma estrela
E é preciso trabalhar
Que a estrela que não brilha
Ela não pode iluminar
Oh! Meu pai a vós eu peço
Segurai a minha mão
Para eu poder chegar
E seguir nesta retidão
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18 VOU SEGUINDO
_____________________________
Valsa

Vou seguindo por aqui
Conforme meu pai mandar
Vim trazer paz e alegria
E aos meus irmãos eu amar
Amar com perfeição
E não querer me julgar
Que este é o amor divino
Que o nosso mestre nos dá
Vamos seguir meus irmãos
E não queiram vacilar
Vamos receber as majestades
Que estão para chegar
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Estão para chegar
Jesus e a virgem mãe
Que eles vêm com a luz na mão
Para dar para os meus irmãos
Agora vou trabalhar
Com amor no coração
Junto com meu São João
E a senhora Santana
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19 PAI, FILHO
_____________________________
Marcha

Pai, filho do divino Espírito Santo
Nos cubra com o vosso manto
Minha mãe a vós eu peço
Dentro do meu coração
Nos dê paz, nos dê saúde
Para mim e os meus irmãos
Pai, filho do divino Espírito Santo
Nos cubra com o vosso manto
Meu pai estou aqui
Vim cumprir minha missão
Enfrentando esta batalha
Do meu senhor São João
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Pai, filho do divino Espírito Santo
Nos cubra com vosso manto
Peguei a minha espada
Agora vou trabalhar
Encostado aos meus irmãos
E ao senhor rei Salomão
Pai, filho do divino Espírito Santo
Nos cubra com vosso manto
Esta luz me clareou
E firmou meu pensamento
Conheci dentro desta luz
O grande rei da ciência
Pai, filho do divino Espírito Santo
Nos cubra com vosso manto
Meu senhor São João
Meu senhor São José
Minha Santa Madalena
Senhora Santa Isabel
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Pai, filho do divino Espírito Santo
Nos cubra com vosso manto
A estes seres eu me entrego
Para vós me determinar
Agradecendo a todos vós
E viver no bem-estar
Pai, filho do divino Espírito Santo
Nos cubra com vosso manto
Meu pai vós é o amor
Dentro do meu coração
Vós entregou em nossas mãos
O valor desta missão
Pai, filho do divino Espírito Santo
Nos cubra com vosso manto
O valor desta missão
É a eterna castidade
Oh! Minha senhora mãe
Tenha de nós piedade
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20 DE ENCONTRO A MEU SENHOR
_____________________________
Marcha

Estou aqui, estou aqui
Meu pai vós me chamou
Uma luz de amor
Em meu caminho mostrou
Estou aqui, estou aqui
Vou seguindo devagar
Para eu poder me limpar
Ter amor e saber trabalhar
Com Deus pai em minha mente
Nada eu tenho a temer
Porque Deus é a vida
E consagrando eu quero viver
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Meu pai vós me chamou
E aqui caminhando vou
Com amor puro em meu pai
De encontro a meu senhor
Vou cantando e vou louvando
A meu pai e a rainha
Jesus Cristo Redentor
E a princesa Soloína
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21 AQUI ESTÁ UM SANTO
_____________________________
Marcha

Aqui está um santo
Que meu pai nos mandou
Veio habitar neste mundo
Como mestre ensinador
Meu mestre a vós eu peço
Dentro do meu coração
Vós me dê a santa luz
Para eu seguir nesta missão
Nesta missão tão divina
Da Virgem da Conceição
Patriarca São José
E do meu senhor São João
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Jesus é minha luz
Nela eu vou me firmar
É a estrela que mais brilha
No reino celestial
Vou seguindo, vou seguindo
Com a luz do resplendor
Jesus filho de Maria
O nosso mestre ensinador
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22 RODA DO AMOR
_____________________________
Marcha

A roda está girando
E o tempo vai se passando
A roda do amor
Agora é quem está mandando
Quem não tiver amor
Não pode ter lealdade
Se torna tudo difícil
Por não gravarem a verdade
A verdade é o amor
E aqui perante está
É dar o valor de cada um
E se compor em seu lugar
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Meu pai vos agradeço
Em receber esta flor
Para eu gravar na memória
A sempre Virgem Maria
Vamos cantando e louvando
A Virgem da Conceição
Sempre esperando a vitória
Na noite de São João
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23 MEU SÃO JOÃO
_____________________________
Valsa

Oh! Meu São João
Aonde está
Quero estar com vós
Aonde está
Minha Virgem Maria
Vós sois minha guia
Quero estar com vós
E vós sois mãe minha
Meu pai eu lhe peço
O santo perdão
Que vós sois o dono
Do meu coração

45

Meu pai me dê força
Não me deixe cair
Tu segues em frente
Que estou aqui
Meu pai lhe agradeço
Com todo amor
Quero estar com vós
E com vós eu vou
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24 VOU SEGUINDO
_____________________________
Marcha

Vou seguindo, eu vou seguindo
Sem a nada eu temer
Junto com o meu Jesus
E a sempre Virgem Maria
Santa Maria é quem me ensina
Santo Daime é quem me domina
Junto com o rei Salomão
E a princesa Soloína
Meu Jesus lá nas alturas
Que tudo sabe e tudo vê
Dai-me o vosso conforto
Para com vós eu vencer

47

Sol, Lua, estrela
A terra, o vento e o mar
Firmai o meu pensamento
Para eu poder viajar
Lua branca nossa mãe
Sol dourado é o nosso pai
São os seres dominantes
Que ilumina todos iguais
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25 NOVAS ESPERANÇAS
_____________________________
Valsa

Olhei para o firmamento
Também olhei a floresta
Me senti sobre o espaço
No domínio do Império
Esta força tão divina
Foi quem me trouxe até aqui
Pra me mostrar os primores
Da sempre Virgem Maria
Como é lindo o entardecer
O amanhecer é mais belo
Onde todas aves cantam
Louvando o novo dia
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Nesta hora eu senti
Dentro do meu coração
Nascer novas esperanças
No amor do meu São João
Como é lindo seu amor
Dentro do meu coração
De achar-se reunida
Junto aqui com meus irmãos
Filha minha te entrego
Recebes com perfeição
Que tu é uma filha eterna
Do meu senhor São João
Agora aqui recebi
Gravei no meu coração
Esta prenda de amor
Do meu senhor São João
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26 BREVE VIRÁ
_____________________________
Marcha – 2X

Breve virá
Breve virá
Que muito breve
Meu Jesus voltará
Com seu resplendor
Com seu resplendor
Na terra santa
Meu Jesus vem habitar
Vamos receber
Vamos receber
Esta estrela
De amor que vai chegar
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Eu estou dizendo
Meu pai me mandou
O mestre dizia
E tudo aqui ele afirmou
A era chegou
Vamos todos louvar
Que muito breve
Meu Jesus vai chegar
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27 REDENÇÃO DA MIMOSA FLOR
_____________________________
Mazurca

Seis horas da tarde reunidos
Nesta casa de oração
Vamos pedir ao nosso pai
Que limpe os nossos corações
Vamos todos reunidos
Com amor no coração
Rogando a Jesus Cristo
Pela nossa salvação
A hora está chegada
De pedir o nosso perdão
Que já está bem próximo
Da sublime redenção
Eu peço para mim
E para todos meus irmãos
Vamos obedecer o comando
Que se encontra neste salão
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Aquele que me ouvir
E bem prestar atenção
Receberá a sua glória
Do Império Juramidam
Oh! Meu senhor Juramidam
Tenha de nós compaixão
Firmai as nossas mentes
E aplanai os corações
Examinei bem direitinho
E segui nessa preleção
Pedi a estrela D’Alva
E a meu senhor São João
A resposta eu recebi
Pisa firme e segue em frente
Lutar e trabalhar
Com firmeza, consciente
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Com lealdade e consciência
E com amor no coração
Não querer só para si
E repartir com os seus irmãos
Repartir com os seus irmãos
Para ser a mesma flor
Que esta força eu te entrego
Toma conta com todo amor
Esta força eu recebi
Do meu mestre ensinador
Colocar tudo em prumo
E ajudar quem me ordenou
Meu mestre me ordenou
E alegre eu vou fazer
Trabalhar forçosamente
No jardim mimosa flor
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28 DAQUI ESTOU OLHANDO
_____________________________
Valsa

Vou seguindo de passo em passo
Junto com meu São João
Oh! Meu pai que está no céu
A vós eu peço o meu perdão
Vá seguindo nesta estrada
Da Virgem da Conceição
Firma o teu pensamento
E vem na minha direção
Daqui estou olhando
E vendo o que está se passando
Todos prestem atenção
Que eu bem venho avisando
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Mas não querem acreditar
E vão levando como quer
Eu aqui peço reforço
A meu Jesus de Nazaré
Junto com o rei Salomão
E a princesa Soloína
Todos prestem atenção
Sob pena de sofrer
Oh! Meu senhor Juramidam
Vós é rei de toda calma
Vós chegou e aqui está
És o conforto de nossas almas
Este castelo que aqui está
É da sempre Virgem Maria
Todos seres me acompanham
Para sempre amém Jesus
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29 FLOR DA VIDA
_____________________________
Marcha

Penso no Sol e na Lua
Penso na terra e no mar
Penso em todas as estrelas
E em meu mestre aonde está
Meu mestre aqui sofreu
Grande dor por nós passou
Sofreu para nos remir
Oh! Meu amado salvador
Vós sois a fonte da vida
E és o perfume da flor
Dai-me fé e dai-me amor
Oh! Meu divino salvador
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30 AO AMANHECER DO DIA
_____________________________
Marcha

Ao amanhecer do dia
Meu sentimento me despertou
Filha minha venha ver
O nosso pai criador
Aí eu botei os olhos
Vi uma estrela brilhar
Dentro desta grande luz
Meu pai estava a me olhar
A ele eu pedi ajuda
Conforto para eu seguir
Oh! Meu senhor São João
Vós está lá e está aqui
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Vós sois o rei soberano
Vós sois o rei criador
Clareai as nossas mentes
Meu divino salvador
Encostado a minha mãe
Cumprindo o meu juramento
Quero sempre estar com vós
Meu santíssimo sacramento
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31 VÓS SOIS O LÍRIO
_____________________________
Marcha – 2X

Mamãe me cura
Mamãe me cura
Ela me segura
Ela me segura
Oh! Meu pai eterno
Oh! Meu pai eterno
Vós sois o lírio
E vós sois a flor
Oh! Meu Jesus Cristo
Ele está na Terra
Ele veio salvar
Os pecadores
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Vamos meus irmãos
Vamos afirmar
Que esta é
A luz de Jesus
Vós sois tão belo
Meu velho pastor
Vós sois o lírio
E vós sois a flor
É tão divino
É tão divino
Pois eu lhe encontro
No meu coração
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32 NO CÉU COMO NA TERRA
_____________________________
Marcha

Pedi firmeza a Deus
Iluminou meu pensamento
Quero eu ser de vós um trono
Para vós em mim falar
Aqui estou chamando
E continuarei a chamar
Meu mestre a vós eu peço
Para vós não me desprezar
Para vós não me desprezar
Aqui nesta retidão
Vou seguindo passo a passo
Oh! Meu senhor São João
Minha mãe que me ensina
Eu ter amor no coração
Esta força quem me traz
É meu senhor São João
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Oh! Meu senhor São João
Sois vós o pai do perdão
Perdoai as minhas culpas
E perdoai meu coração
Esta força que recebi
Para eu bem trabalhar
No céu e na Terra
E na vida espiritual
Vamos todos obedecer
E consagrar este amor
Aqui dentro da doutrina
De Jesus Cristo Redentor
Eu dou louvor, eu dou louvor
Ao rei e a rainha
No palácio encantado
Desta linda primosia
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33 BENDITAS PALAVRAS
_____________________________
Valsa

Concentrei-me em minha mãe
E pedi firmeza a meu pai
Ele foi disse para mim
Segure estas palavras
Anda sempre direitinho
E recebe com alegria
Estas benditas palavras
Amor, paz e harmonia
Eu entrei num belo estudo
Fui aonde eu não conhecia
Eu vi muitas coisas boas
Também passei coisas ruins

66

Lá em cima no astral
Aonde não tem rebeldia
Tudo é paz e alegria
Da sempre Virgem Maria
Minha mãe quero lhe agradecer
Por tão grande maravilha
Dou glória a Deus nas alturas
Com a minha Santa Maria
A meu pai eu lhe agradeço
Por de vós sempre merecer
Estas benditas palavras
Para sempre eu resplandecer
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34 LEMBRANÇA
_____________________________
Marcha – 2X

Dou glória a Deus
Dou glória a Deus
E a virgem mãe
E o filho seu
Meu pai me chama
E caminhando eu vou
Junto de São João
Com todo amor
Firma o pensamento
Dentro do salão
Concentrada em Deus
Em oração
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Para receber
A bandeira da paz
Na harmonia
E com a santa paz
Meu pai me perdoe
Minha ingratidão
Meu pai me perdoe
O meu coração
Esta lembrança
Revigora o amor
Eu vou, eu vou
Meu bom pastor
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35 EU PEÇO A MEU PAI
_____________________________
Marcha

Eu peço a meu pai
E peço a minha mãe
Eu peço a Jesus Cristo
O senhor da criação
Vou seguindo, vou seguindo
Junto com meu São João
Vou seguindo com carinho
Com minha espada na mão
Esta espada quem me deu
Foi meu senhor São João
Ter firmeza e ter amor
E gravar Deus no coração
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Do meu pai sou instrumento
Para trabalhar com perfeição
Neste campo de batalha
Com amor no coração
A meu pai eu agradeço
Por esta compreensão
Dai-me fé nesta bandeira
Oh! meu senhor São João
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36 BENDITO É MEU PAI
_____________________________
Marcha

Bendito é meu pai
É meu mestre ensinador
Junto com os meus irmãos
Me dá força e vigor
Jesus é minha luz
Nela eu vou me firmar
Que o dia está chegado
E vamos todos se firmar
Eu vim aqui
Vim cumprir minha missão
Junto com São João Batista
E a Virgem da Conceição
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Todos acordem
Para ver quem está mandando
Junto com São João Batista
E o senhor rei Salomão
Como é belo
Este brilho divinal
Dentro do meu coração
Deste rei imperial
A vós eu peço
Com a esperança de chegar
Vós me faça bem feliz
E me livra de todo mal
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37 ESTOU TRABALHANDO
_____________________________
Marcha

Eu estou trabalhando
Dentro da soberania
Reconheço que meu mestre
É filho da Virgem Maria
Peço força a meu mestre
Para eu prosseguir
Aqui dentro da verdade
Do nosso pai criador
Filha minha eu te dou
Tu recebes com amor
Trabalhar para os seus irmãos
Com firmeza e com amor
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Peço força a meu mestre
Dentro do meu coração
Para sempre eu ter firmeza
No meu senhor São João
Meu pastor tu fostes escolhido
E tens a divina unção
De reunir as vossas ovelhas
Na vossa divina missão
Vamos todos meus irmãos
Se unir e ter amor
Deixar todas maldades
Deste mundo de ilusão
Sou filha do grande rei
E minha mãe é a rainha
Jesus Cristo é minha luz
E São João é meu padrinho
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38 LUZ RESPLANDECENTE
_____________________________
Marcha – 2X

Eu sou a luz resplandecente
Eu sou o brilho do cruzeiro
Dai-me fé e dai-me amor
Meu divino redentor
Eu sou a chave de harmonia
Sou eu a chave do amor
Sou filho da verdade
Minha justiça é paz e amor
Vou seguindo, vou seguindo
Com justiça e lealdade
Fazer bem, não fazer mal
Assim o mestre me diz
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Oh! Meu pai eu lhe agradeço
De todo meu coração
Dou viva ao Sol, dou viva a Lua
Com meu senhor São João
Estamos todos reunidos
Aqui brindando este natal
Dou viva a todos os seres
Dou viva a corte imperial
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39 CANÇÃO DE AMOR
_____________________________
Marcha – 2X

Brilho do Sol, brilho da Lua
Minha fé em vós continua
Dou viva a Deus, dou viva a Deus
E a rainha da formosura
Oh! Minha mãe vós sois divina
Divino é o seu amor
Dai-me firmeza e dai-me amor
Para com vós eu vencer
Meu Beija-Flor foi quem me trouxe
Esta canção de amor
Dai-me firmeza e dai-me amor
Meu divino redentor
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40 FIRMEZA EM SÃO JOÃO
_____________________________
Marcha – 2X

Eu vivo aqui neste mundo
Cumprindo a minha missão
Pedindo por mim e por todos
Com firmeza em São João
Meu pai aqui eu estou
Cantando com todo amor
Esta prenda que recebo
Do meu papai criador
Meu pai é meu São João
É dono do meu coração
Com ele aqui eu estou
Pois ele é rei do amor
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41 MEU REI SALOMÃO
_____________________________
Marcha – 3X

Eu como filha de vós
Dentro deste salão
Eu quero seguir com vós
De todo meu coração
Eu peço a minha mãe
Dentro do meu coração
Para sempre eu ser feliz
Com meu senhor São João
Curando e ensinando
Com toda perfeição
Seguindo neste caminho
Com o meu rei Salomão
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